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Summary

The article by Liutaya A. deals with the history of 
Belarusian cities and towns in the second half of the 
18th – the first half of the 19th centuries. The growth of 
urban places and urban population and also the sources 
of this growth are analyzed. The author of the article 
pays her special attention to the evolution of a feudal 
town into a capitalist urban settlement. The process of 
genesis of capitalism in the economy of the cities and 
their social life is searched in the article as well.

Пас ту піў у рэ дак цыю 21.02.2012 г.

УДК 902.2(476)(1–21)
Ю.У. Вруб леў скі,  

ас пі рант ка фед ры сла вян скай гіс то рыі і ме та да ло гіі гіс та рыч най на ву кі БДПУ

АРХЕАЛАГІЧНЫЯДАСЛЕДАВАННІТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЙ
СТРУКТУРЫСТАРАЖЫТНЫХГАРАДОЎУСХОДНЯЙБЕЛАРУСІ
ІБЕЛАРУСКАГАПАНЯМОННЯ

Раз віц цё на ву ко вых ве даў у га лі не ар хе а - 
 ла гіч на га вы ву чэн ня ста ра жыт ных га ра-

доў Бе ла ру сі на бы ло сво е а саб лі выя ры сы ў гіс-
та рыч най на ву цы. Уп лы ва ю чы на стан і рас-
пра цоў ку пра блем ных кі рун каў ай чын най гіс та-
ры яг ра фіі, ар хе а ла гіч ныя дас ле да ван ні га ра-
доў ад люс троў ва лі па тэн цы яль ныя маг чы мас ці 
на ву кі ў раз віц ці іс ну ю чых уяў лен няў. Да во лі 
знач на да дзе ныя пра цэ сы ак ты ві за ва лі ся ў 
пас ля ва ен ныя га ды. Ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не 
По лац ка, Ві цеб ска, Мін ска, Ту ра ва і ін шых га ра-
доў ад люс троў ва ла спе цы фі ку фар мі ра ван ня і 
раз віц ця не толь кі асоб ных пог ля даў на ву коў-
цаў, але і тэ а рэ тыч ных пад мур каў на ву кі. Агуль-
ная кар ці на да дзе най пра бле мы больш поў-
на пра соч ва ец ца на пры кла дзе ар хе а ла гіч ных 
дас ле да ван няў га ра доў Ус ход няй Бе ла ру сі і  
Па ня мон ня. У ар ты ку ле ўва га аў та ра бу дзе 
за ся ро джа на ў ас ноў ным на вы ні ках ар хеа  ла-
гіч на га вы ву чэн ня па сож скіх, пад няп роў скіх 
(Ма гі лёў, Рэ чы ца) і па ня мон скіх га ра доў Бе ла-
ру сі. Адпаведна, мэ та ар ты ку ла – выз на чэн не 
асаб лі вас цей раз віц ця на ву ко вых ве даў у га лі не 
гіс та рыч най та паг ра фіі га ра доў Ус ход няй Бе ла-
ру сі і Па ня мон ня.

Ад ным з пер шых га ра доў Па сож жа, які 
па чаў пры цяг ваць ува гу ар хе о ла гаў, стаў Кры
чаў. На ву ко вы ха рак тар ар хе а ла гіч нае вы ву-
чэн не Кры ча ва на бы ло ў 1936 г. у выніку эк спе-
ды цыі па Со жы. Аба пі ра ю чы ся на рэ ча вы ма тэ-
ры ял, які зна хо дзіў ся ў вер хніх га ры зон тах 
куль тур на га слоя Га рад ца, А.Д. Ка ва ле ня пад-
крэс лі ваў маг чы масць іс на ван ня Кры ча ва ў 

ран ні час [1]. Аб сле да ван ні пом ні каў го ра да 
ўзна ві лі ся ў 50–60-я гг. ХХ ст. не вя лі кі мі ра бо-
та мі В.В. Ся до ва, Г.В. Шты ха ва, П.Ф. Лы сен кі. Да 
па чат ку 70-х гг. ХХ ст. ар хе а ла гіч ныя ра бо ты на 
тэ ры то рыі Кры ча ва на сі лі бес сіс тэм ны ха рак тар.

Ад ным з пер шых пра бле му мес цаз на хо-
джан ня гіс та рыч на га цэн тра Кры ча ва ім кнуў ся 
вы ра шыць Г.В. Шты хаў. Ро лю пер ша па чат ко-
ва га цэн тра го ра да, на пог ляд гіс то ры ка, вы кон-
ва ла га ра дзі шча Га ра дзец [2, с. 53]. Ас ноў ны 
аб’ём дас лед чых ра бот на тэ ры то рыі Кры-
ча ва вы ка на ны М.А. Тка чо вым (1973–1975 гг.) 
і А.А. Мя цельс кім (1987–1988, 1995–2000 гг.). 
М.А. Тка чоў пад тры маў дум ку Г.В. Шты ха ва 
аб «пе ра но се» пер ша па чат ко ва га цэн тра Кры-
ча ва на но вае мес ца. Пры гэ тым ён заз на чаў, 
што жыц цё на Га рад цы і се лі шчы не пе ра пы-
ня ла ся пас ля «пе ра ня сен ня» [3]. Па мер ка-
ван ні А.А. Мя цельс ка га, жыц ця дзей насць на 
Га рад цы, якая спы ні ла ся ў апош няй чвэр ці 
I тыс. н. э., бы ла ўзноў ле на тут у кан цы XI ст. [4, 
c. 9–26]. Па хо джан не Кры ча ва А.А. Мя цельс кі 
звяз вае з па се лі шчам, якое ўзнік ла ў пой ме 
Со жа на дзю не [5, с. 66–67].

Ас ноў ная ўва га на ву коў цаў у дас ле да ван ні 
Зам ка вай га ры на да ва ла ся вы ву чэн ню яе аба-
рон чых ума ца ван няў. М.А. Тка чоў ажыц ця-
віў пра рэз ку ва ла ў за ход няй час тцы Зам ка вай 
га ры і выс вет ліў, што ён быў уз ве дзе ны пас ля 
яе за ся лен ня ў XII ст. [6, с. 383]. Па мер ка ван ні 
А.А. Мя цельс ка га, пер шыя фар ты фі ка цый ныя 
ме рап ры ем ствы на Зам ка вай га ры па ча лі ся ў 
кан цы XII – па чат ку XIII ст. [4, с. 33]. 
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У вы ні ку ар хе а ла гіч ных ра бот 1976 г. на 
Спас кай га ры М.А. Тка чо вым бы лі вы яў ле ны 
сля ды га рад ско га па са да, які раз мя шчаў ся на 
паў днё вым ус хо дзе ад Зам чы шча [7, c. 417–
418]. А.А. Мя цельс кі заз на чае, што ў ні жэй шых 
нап лас та ван нях куль тур на га слоя па са да зна-
хо дзяц ца ма тэ ры я лы XII–XIII стст. [4, с. 81].

Ар хе а ла гіч ныя пом ні кі Мсціс ла ва па ча лі 
вывучаца яшчэ ў да рэ ва лю цый ныя ча сы. Най-
больш знач ныя ар хе а ла гіч ныя дас ле да ван ні 
аб’ек таў Мсціс ла ва пра во дзіліся ў пас ля ва ен ныя 
га ды. Так, рас коп ка мі Мсціс ла ва ў 1956–1985 гг. 
зай маў ся Л.В. Аляк се еў. Уз нік нен не го ра да ў 
ся рэ дзі не XII ст. на ву ко вец звяз ваў з бу даў ніц-
твам крэ пас ці сма лен скім кня зем Рас ціс ла-
вам. Пры гэ тым дас лед чы кам заз на ча ла ся, што 
пе ра дма це ры ко вы слой Зам ка вай га ры ўтрым-
лі ваў ма тэ ры я лы XII ст. [8, с. 75].

Нараўне з вы ву чэн нем дзя дзін ца Мсціс ла ва 
ў 1981–1987 гг. па ча лі пра во дзіц ца дас ле да-
ван ні (пад кі раў ніц твам А.А. Тру са ва) тэ ры то рыі 
ва коль на га го ра да, вы ні кам якіх ста ла ад крыц цё 
тут па сад скага месца [9]. На пог ляд Л.В. Аляк-
се е ва, ва коль ны го рад Мсціс ла ва быў уз ве-
дзе ны па між 1127 і 1159 гг. [10]. Аба пі ра ю чы ся 
на вы ні кі рас ко пак, А.А. Тру саў і А.А. Мя цельс кі 
прыйшлі да выс но вы, што мсціс лаў скі па сад 
сфар мі ра ваў ся на ас но ве па се лі шча X–XI стст. 
Тым са мым на ву коў цы ўдакладнілі па ла-
жэн не Л.В. Аляк се е ва аб уз нік нен ні Мсціс ла ва. 
У 2008 г. ар хе а ла гіч ныя ра бо ты на тэ ры то рыі 
па са да пра во дзіў А.А. Мя цельс кі. Агуль ная пло-
шча Мсціс ла ва ў XII–XIII стст., па пад лі ках гіс то-
ры ка, скла да ла 12–15 га [5].

Важ най гіс та рыч най па дзе яй у ай чын най 
на ву цы ста ла ад крыц цё і дас ле да ван не ран-
не фе а даль на га па ся лен ня Го ме ля. На ву ко-
выя рас пра цоў кі на тэ ры то рыі го ра да па ча-
лі ся ў 1926 г. пад час якіх І.Х. Юшчан ка зак лаў 
шур фы і вы я віў сля ды ке ра міч на га по су ду X– 
XII стст. [11]. Аб сле да ван ні пом ні ка ў роз ныя 
ча сы пра во дзі лі А.М. Ляў дан скі і Л.Д. По баль. 
Пас ля 1926 г. ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не аб’ек таў 
Го ме ля доў гі час не пра во дзі ла ся.

Дас ле да ван ні Го ме ля бы лі ўзноў ле ны толь кі 
ў 1975 г., ка лі рас коп ка мі М.А. Тка чо ва бы лі 
зак ра ну ты дзя дзі нец і па сад го ра да. На ву коў-
цам выс вет ле на, што штуч ныя ўма ца ван ні 
дзя дзін ца бы лі ўзве дзе ны не ра ней за XII ст. 
Да след чык пас та віў пад сум нен не маг чы масць 
іс на ван ня тут па се лі шча Х ст. [12, с. 11]. Зас лу-
гай М.А. Тка чо ва ста ла ад крыц цё ім па сад скай 
тэ ры то рыі Го ме ля, якая, на пог ляд гіс то ры ка, 
па ча ла фар мі ра вац ца ў XI ст. і зай ма ла пло шчу 
больш за 2 га [12, с. 14].

З 1986 г. пра бле ма мі ран няй гіс то рыі Го ме ля 
зай ма ец ца А.А. Ма куш ні каў, які за ся ро дзіў знач-
ную ўва гу на вы ву чэн ні яго аба рон чых ума ца-
ван няў. Ад крыц цё гіс то ры кам у 1987 г. двух ума-
ца ва ных ра воў даз во лі ла яму звя заць да дзе-
ную ака ліч насць з фар мі ра ван нем у Х ст. двух-

часткавай струк ту ры го ра да [13, с. 59]. На 
ас но ве рас ко пак 1988 г. дас лед чык заз на чыў 
маг чы масць іс на ван ня драў ля ных кан струк-
цый ва ла га ра дзі шча. Па пад лі ках на ву коў ца, 
па ме ры ва коль на га го ра да Го ме ля скла да лі  
больш за 10 га [13, с. 69]. Для вы яў лен ня рэшт-
каў ума ца ван няў ва коль на га го ра да спат рэ-
бяц ца да дат ко выя по шу ка выя ра бо ты. Вы ні кам 
шмат га до вых ар хе а ла гіч ных ра бот А.А. Ма куш-
ні ка ва ў Го ме лі ста ла выз на чэн не ім тэ ры то рыі 
раз мя шчэн ня па са да го ра да. Зас лу га на ву коў ца 
зак лю ча ец ца ў тым, што ён змог да ка заць мер-
каванне аб раз ві тым ха рак та ры та паг ра фіч най 
струк ту ры Го ме ля.

Важ ныя на ву ко выя звес ткі, якія бы лі ат ры-
ма ны на ву коў ца мі пад час рас ко пак Ча чэр ска, 
да ты чы лі ся яго гіс та рыч най та паг ра фіі. Не вя-
лі кія рас коп кі А.М. Ляў дан ска га, А.Д. Ка ва-
ле ні і С.А. Ду бін ска га на га ра дзі шчы Ча чэр-
ска ў 1928 г. пас лу жы лі па чат кам ар хе а ла гіч-
на га вы ву чэн ня го ра да. Доў гі час та паг ра фіч-
ныя аб’ек ты Ча чэр ска не былі мэтай на ву ко ва га 
да сле да ван ня. Сіс тэм ны і пла на мер ны ха рак тар 
вы ву чэн не Ча чэр ска на бы ло ў 70–80-я гг. ХХ ст. 
Так, у 1974–1975 гг. дас ле да ван нем Ча чэр ска 
зай маў ся М.А. Тка чоў, які звяр нуў ува гу на іс на-
ван не зем ля но га аба рон ча га ва ла га ра дзі шча ў 
Х ст. і іс на ван не ў XI ст. па са да Ча чэр ска. Ці ка-
вай уяў ля ец ца дум ка А.А. Мя цельс ка га, што 
ас но вай ган длё ва-ра мес на га па са да Ча чэр ска 
пас лу жы ла се лі шча [14, с. 65].

Ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не Пру поя не над-
та ба га тае і па ча ло ся толь кі ў 1936 г. (А.М. Ляў-
дан скі, А.Д. Ка ва ле ня, С.А. Ду бін скі). Рас коп кі 
Г.В. Шты ха ва 1967 г. на га ра дзі шчы Зам ка вая 
га ра рэ а ні ма ва лі дас ле да ван не Пру поя і па ка-
за лі не аб ход насць пра вя дзен ня но вых развед-
вальных ра бот. Шур фы, зак ла дзе ныя на ву коў-
цам, па ка за лі, што ў ні жэй шых нап лас та ван нях 
га ра дзі шча ўтрым лі ва юц ца ма тэ ры я лы X – пер-
шай па ло вы XI ст. [2, с. 49]. Тым са мым ар хе-
а ла гіч ныя ра бо ты Г.В. Шты ха ва да ка за лі іс на-
ван не Пру поя ў XI ст.

У вы ні ку дас ле да ван няў М.А. Тка чо ва ў 
1974 г. і А.А. Мя цельс ка га ў 1988 г. ат ры ма ны 
но выя да ныя аб ран няй гіс то рыі го ра да. У 1976 г. 
М.А. Тка чоў сфар му ля ваў тэ зіс аб фар мі ра-
ван ні па са да Пру поя ў XII ст. А.А. Мя цельс кі ў 
сваю чар гу звяр нуў ува гу на факт кан цэн тра цыі 
кур ган ных мо гіль ні каў, што да ло яму пад ста ву 
сцвяр джаць аб вы кан ан ні па ся лен нем ро лі ад мі-
ніс тра цый на га цэн тра во лас ці, а зна чыць, па лі-
чыць яго не вя лі кім го ра дам [15, с. 63].

Ар хе а ла гіч ныя ра бо ты ў Ма гі лё ве па ча лі 
пра во дзіц ца ў XIX ст., але ў ас ноў ным яны аб мя-
жоў ва лі ся апі сан нем і аб сле да ван нем ар хе а ла-
гіч ных пом ні каў. Вывучэннем Ма гі лё ва ў роз-
ныя ча сы зай ма лі ся А.М. Ляў дан скі, В.Р. Та ра-
сен ка (1928 і 1930 гг.), Ю.У. Ку ха рэн ка (1951 г.), 
Л.Д. По баль (1968 г.), Я.Р. Ры ер (1973). У 1969–
1972 гг. сту дэнт І.Г. Іо нэ ў ме жах Ма гі лё ва і яго 
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гіс та рыч на га цэн тра здзей сніў раз вед валь ныя 
рас коп кі. На ас но ве ана лі зу зна хо дак І.Г. Іо нэ 
вы лу чыў гі по тэ зу аб іс на ван ні ста ра жыт на рус-
ка га па ся лен ня XI–XII стст. на мес цы Ма гі лё ва 
[16, с. 70–72].

Не пас рэд нае ар хе а ла гіч нае дас ле да-
ван не гіс та рыч на га цэн тра Ма гі лё ва па ча ло ся 
ў 1979–1981 гг., ка лі А.А. Тру саў, І.М. Чар няў-
скі і В.Р. Ку ку ня вы ву ча лі ар хі тэк тур ныя пом ні кі 
Ма гі лё ва. Пер шыя рас коп кі Ма гі лёў ска га зам ка 
пра вёў М.А. Тка чоў у 1983 г. Доў гія ча сы ў гіс та-
рыч най на ву цы да мі на ваў пог ляд М.А. Тка чо ва, 
у ад па вед нас ці з якім вы то кі го ра да ар га ніч на 
бы лі звя за ны з зам кам (Зам чы шчам), які быў 
уз ве дзе ны ў 1526 г. на га ры «Ма гі ла».

Важ най па дзе яй у гіс то рыі ар хе а ла гіч-
на га вы ву чэн ня Ма гі лё ва ста лі дас ле да ван ні 
І.А. Мар за лю ка (1992, 1993, 2006 гг.), які вы я віў 
куль тур ныя нап лас та ван ні XII–XIII стст. на тэ ры-
то рыі Ма гі лёў ска га зам чы шча. Тым са мым ста-
ла маг чы мым сцвяр джаць аб зна хо джан ні тут 
га ра дзі шча, якое з’яў ля ла ся дзя дзін цам го ра да. 
Зна хо джан не се лі шчаў-пе ра дград дзяў у знач-
най ад лег лас ці ад га ра дзі шча Ма гі лё ва пры-
вя ло І.А. Мар за лю ка да дум кі, што ста ра жыт ны 
Ма гі лёў меў раз гру па ва ную пла ні ро вач ную 
струк ту ру [17, с. 25]. Но выя даныя з гіс то рыі 
Ма гі лё ва бы лі ат ры ма ны І.А. Мар за лю ком пад-
час ар хе а ла гіч на га дас ле да ван ня ім тэ ры то рыі 
ма гі лёў ска га Зам чы шча ў 2006 г. На ву коў цам 
ус та ноў ле на, што пер шыя ўма ца ван ні па се лі-
шча Ма гі лё ва бы лі ўзве дзе ны ў кан цы Х–XI ст. 
Асаб лі вы ін та рэс вык лі кае сцвяр джэн не на ву-
коў ца аб на яў нас ці ў го ра дзе му ра ва най цар квы 
XII ст. [18, c. 254].

Ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не Рэ чы цы бы ло рас-
па ча та ў 1957 г. не вя лі кі мі рас коп ка мі ра сій ска га 
ар хе о ла га Э.А. Сы ма но ві ча. У 1976 г. дас ле да-
ван нем га ра дзі шча Рэ чы цы зай маў ся Г.В. Шты-
хаў, які вы я віў куль тур ны пласт пом ні ка з ке ра-
мі кай XII–XIII стст. [19, с. 12]

Дас ле да ван ні А.А. Ма куш ні ка ва ў 1989–
1990 гг. на тэ ры то рыі ва коль на га го ра да даз во-
лі лі выз на чыць час яго за ся лен ня, асаб лі вас ці 
ву ліч на-ся дзіб най пла ні роў кі і сфар му ля ваць 
важ ную выс но ву аб тым, што Рэ чы ца ся рэ дзі ны 
XII ст. уяў ля ла са бой звычайны фе а даль ны 
го рад [13, c. 55]. На пог ляд дас лед чы ка, XII ст. 
ста ла ча сам, ка лі ак ра мя дзя дзін ца і ва коль на га 
го ра да па чаў вы лу чац ца і ад кры ты па сад. 

Фрагментарны ха рак тар насіла вы ву чэн-
 не Бра гі на. Аб сле да ван нем рэш ткаў Бра гі на 
ў роз ныя га ды зай ма лі ся Э.М. За га рульс кі і 
П.Ф. Лы сен ка. У 1977 г. Днеп ра-Дзвін скім ат ра-
дам бы лі пра ве дзе ны по шу ка выя дас ле да ван ні 
з мэ тай выс вят лен ня мес цаз на хо джан ня дзя-
дзін ца Бра гі на [3]. Эпі за дыч ны ха рак тар яго 
вы ву чэн ня звя за ны з няз нач ны мі рас коп ка мі 
М.А. Тка чо ва, якія ўсё ж даз во лілі ат ры маць 
пэў ныя да  ныя аб пла ні роў цы го ра да. Сля ды 
па са да Бра гі на, ад кры та га на ўсхо дзе ад га ра-
дзі шча, ха рак тар ма тэ ры яль най куль ту ры пом-

ні ка ўказ ва юць на іс на ван не ў XI–XIII стст. не вя-
лі ка га па меж на га га рад ско га па ся лен ня, якое 
пры кры ва ла ме жы Кі еў скай зям лі.

Для па раў нан ня асаб лі вас цей пра цэ су на кап-
лен ня пог ля даў гіс то ры каў па пра бле ме гіс-
та рыч най та паг ра фіі га ра доў Бе ла ру сі і вы яў-
лен ня но вых гіс та ры яг ра фіч ных ве даў не аб-
ход на звяр нуц ца да гіс то рыі ар хе а ла гіч на га 
вы ву чэн ня гіс та рыч най та паг ра фіі га ра доў 
Па ня мон ня.

Ар хе а ла гіч ныя ра бо ты на тэ ры то рыі гіс та-
рыч на га цэн тра Грод на (Ста ро га зам ка) па ча лі ся 
ў 1931 г. Кі раў ніц тва рас коп ка мі бы ло да ру ча на 
ды рэк та ру Гро дзен ска га му зея, польс ка му гіс то-
ры ку Я. Яд коў ска му. На ар хе а ла гіч ным ма тэ ры-
я ле на ву ко вец па ка заў, што ле та піс нае Грод на 
бы ло зас на ва на на мес цы больш ста ра жыт на га 
па ся лен ня [20]. Ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не Ста-
ро га зам ка ў 1937–1938 гг. пра во дзіў З. Дур чэў-
скі. Нараўне з пы тан ня мі стра тыг ра фіі і хра на-
ло гіі дзя дзін ца Грод на гіс то ры кам бы ла ўзня та 
пра бле ма ўзнік нен ня го ра да і асаб лі вас ці яго 
аба рон ча-ар хі тэк тур най кам па зі цыі. У гіс то-
рыі іс на ван ня ста ра жыт на га Грод на дас лед чык 
вы лу чыў два пе ры я ды: рус кі і лі тоў скі [21, s. 10]. 

Дас ле да ван ні Грод на, якія за ня лі важ нае 
мес ца ў польс кай гіс та рыч най на ву цы, пе ра пы-
ні лі ва ен ныя дзе ян ні. У пас ля ва ен ны пе ры яд 
вы ву чэн нем Грод на па ча лі ці ка віц ца са вец кія 
гіс то ры кі. Так, М.М. Ва ро нін скан цэн тра ваў ува-
гу на пра бле ме та паг ра фіч ных пом ні каў Ста-
ро га зам ка. Ас вят ля ю чы гіс та рыч ную та паг ра-
фію Грод на, гіс то рык рэ кан стру я ваў тэ ры то рыю 
раз мя шчэн ня па са да і вы ка заў дум ку аб маг-
чы мас ці раз мя шчэн ня нек ро па ля Грод на ў XII– 
XIII стст. за р. Нё ман [22, с. 17]. Дзя ку ю чы рас-
коп кам М.М. Ва ро ні на бы ло кан чат ко ва выс вет-
ле на, што ўзвя дзен ню крэ пас ці Грод на па пя рэд-
ні ча ла ста ра жыт нае па ся лен не.

Пра бле му склад ван ня дзя дзін ца Грод на ў 
сва іх пра цах раз гля да лі М.А. Тка чоў, Я.Г. Звя-
ру га, П.А. Ра па порт, А.А. Тру саў. Рэш ткі драў ля-
ных ума ца ван няў Ста ро га зам ка ў 1971 г. дас ле-
да ва лі М.А. Тка чоў і Я.Г. Звя ру га. П.А. Ра па пор-
там і А.А. Тру са вым выс вет ле на, што ў 90-я гг. 
XII ст. зга рэ лая час тка драў ля на га дзя дзін ца 
бы ла ўма ца ва на цаг ля ны мі аба рон чы мі му ра мі 
[23, с. 20–21]. Не маг чы ма па га дзіц ца з дум кай 
А.А. Тру са ва, В.Е. Со ба ля і Н.І. Зда но ві ча, якія 
сцвяр джа лі, што ком плекс па бу доў, якія ўтва-
ры лі дзя дзі нец Грод на, сфар мі ра ва ўся ў кан цы 
Х – па чат ку XI ст. [23, с. 18]. 

Ар хе а ла гіч ныя ра бо ты, што аха пі лі тэ ры то-
рыю Ста ро га зам ка, бы лі рас паў сю джа ны і на 
ін шыя час ткі гіс та рыч на га цэн тра Грод на. Так, 
вы ву чэн нем Ка лож ска га пла то ў 1971–1973 гг. 
зай маў ся Я.Г. Звя ру га. На пад ста ве ана лі зу 
рэ ча вых ма тэ ры я лаў і ке ра мі кі, Я.Г. Звя ру га выз-
на чыў, што за ся лен не вы ву ча е май тэ ры то рыі  
ад бы ва ла ся ў XII ст., ка лі па ча ло склад вац ца ганд- 
 лё ва-ра мес нае па ся лен не [24]. Да дат ко выя 
звес ткі пра раз мя шчэн не па са да Грод на бы лі 
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ат ры ма ны І.М. Чар няў скім, які ў 1980–1981 гг. 
пра во дзіў вы ву чэн не Пра чыс цен скай цар квы і 
нат ра піў на ма тэ ры я лы XI–XII стст. На дум ку гіс-
то ры ка, пры лег лая тэ ры то рыя пад вор ка ба зыль-
я нак па ча ла за ся ляц ца ў XI ст. [25, с. 119]. 

На тэ ры то рыі Но ва га зам ка ў 1986–1988 гг. 
А.К. Краў цэ ві чам пра во дзі ла ся вы ву чэн не ва -
коль на га го ра да Грод на. У пе ра дма це ры ко вым 
слоі дас лед чы кам бы лі за фік са ва ны зна ход кі 
плін фы, фраг мен ты ма ё лі ка вай пліт кі і га лас-
ні ка. Рас коп, зак ла дзе ны гіс то ры кам у паў днё-
ва-за ход няй час тцы Но ва га зам ка, даз во ліў зас-
вед чыць у пе ра дма це ры ко вым слоі на яў насць 
ке ра мі кі XII–XIII стст. [26, с. 44].

Не менш іс тот най з’явай ста ла ад крыц цё 
но вых ма тэ ры я лаў з гіс то рыі за ра джэн ня дру-
го га па ня мон ска га го ра да – На ваг руд ка. Ума-
ца ва ны цэнтр На ваг руд ка вы ву чаў ся ў 1956, 
1959, 1962 гг. і сіс тэ ма тыч на па чаў дас ле да-
вац ца з 1968 г. Дум ку аб уз вя дзен ні ўма ца-
ван няў на ваг руд ска га дзя дзін ца ў кан цы Х ст. 
упер шы ню вы ка заў П.А. Ра па порт [27, с. 90]. 
На пог ляд М.А. Тка чо ва, гіс то рыя фар ты фі-
ка цый на га бу даў ніц тва па чы на ец ца з XI ст. 
Ф.Д. Гу рэ віч заз на ча ла, што куль тур ны слой, 
які ўтрым лі ваў ся пад на сы пам ва ла, да ту ец ца 
кан цом Х – па чат кам XI ст. Афар млен не дзя-
дзін ца На ваг руд ка бы ло ад не се на Ф.Д. Гу рэ віч 
да ся рэ дзі ны – пер шых дзе ся ці год дзяў дру гой 
па ло вы XI ст. [28]. Ха рак та ры зу ю чы асаб лі вас ці 
фар ты фі ка цый най сіс тэ мы, на ву коў ца звяр ну ла 
ўва гу, што ў ся рэ дзі не XII ст. ад бы ло ся «пе ра-
мя шчэн не» ва ла Зам ка вай га ры ў паў ноч ным 
 кі ру нку, а ў па чат ку XIII ст. быў уз ве дзе ны да дат-
ко вы вал [28, с. 98–99].

Ар хе а ла гіч ныя дас ле да ван ні 1957–1967 гг., 
які я ахапілі роз ныя час ткі Ма ло га зам ка На ва-
г руд ка, бы лі аба гуль не ны ў пра цы Ф.Д. Гу рэ-
віч [29]. Тэ зіс Ф.Д. Гу рэ віч аб ча се ўзнік нен ня 
ран ня га па ся лен ня Ма ло га зам ка быў пац вер-
джа ны ма тэ ры я ла мі ні жэй шых нап лас та ван няў 
куль тур на га слоя з рас ко пак М.В. Ма леў скай. 
Выс вет лі ла ся, што пер ша па чат ко вая ста дыя 
фун кцы я на ван ня па ся лен ня маг ла быць звя-
за на не толь кі з кан цом Х ст., а на ват і з дру гой 
па ло вай Х ст. [30, с. 92]. Ф.Д. Гу рэ віч вы ка за ла 
дум ку, што ўзвя дзен не аба рон чых ума ца ван няў 
Ма ло га зам ка ад бы ло ся ў дру гой па ло ве XII ст. 
Пра бле ма фар ты фі ка цый ва коль на га го ра да 
На ваг руд ка раз гля да ла ся ў пра цах П.А. Ра па-
пор та і М.А. Тка чо ва.

Ар хе а ла гіч ныя ра бо ты, якія пра во дзі лі ся ў 
ін шых час тках го ра да, даз во лі лі А.К. Краў цэ ві чу, 
А.А. Тру са ву і В.Е. Со ба лю пра са чыць зо ны рас-
паў сю джван ня па сад скай тэ ры то рыі На ваг руд ка.

Менш ін тэн сіў ным ака за ла ся вы ву чэн не 
пом ні каў Сло ні ма, Ту рый ска і Здзі та ва. Што 
да ты чыц ца ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў Ваў
ка выс ка, то ў яго вы ву чэн ні пры ма лі ўдзел 
не каль кі гіс та ры яг ра фіч ных школ. Упер шы ню 
пра бле ма ўзнік нен ня Ваў ка выс ка бы ла ўзня та ў 
польс кай гіс та ры яг ра фіі. Так, у 1925 г. Я. Яд коў-

скім дас ле да ва лі ся Швед ская га ра і Зам чы шча 
Ваў ка выс ка. Но вы этап ар хе а ла гіч на га вы ву-
чэн ня Ваў ка выс ка звяз ва ец ца з дзей нас цю 
ра сій скіх і бе ла рус кіх гіс то ры каў у пас ля ва ен-
ныя га ды. Ста ра жыт нас ці Ваў ка выс ка ў 1948 г. 
дас ле да ваў Г.І. Пех. Вы ву чэн нем аба рон чых 
ума ца ван няў Ваў ка выс ка ў 1959 г. зай маў ся 
П.А. Ра па порт. Су цэль нае ўяў лен не аб ран-
няй та паг ра фіі го ра да сфар му ля ваў В.Р. Та ра-
сен ка, які ў 1954–1956 гг. пра во дзіў яго ар хе а-
ла гіч ныя дас ле да ван ні. Дас лед чык прыйшоў 
да выс но вы, што ўзнік нен не дзя дзін ца Ваў ка-
выс ка не вы хо дзі ла за ме жы кан ца XI – па чат ку 
XII ст. [31, с. 26]. В.Р. Та ра сен ка мер ка ваў, што 
па сад го ра да раз мя шчаў ся ў пад нож жа Швед-
скай га ры і пры ля гаў да яе з паў ноч на га, ус ход-
ня га і паў днё ва га ба коў [32, с. 279]. Най больш 
поў ную ха рак та рыс ты ку гіс та рыч най та паг ра фіі 
Ваў ка выс ка пра па на ваў Я.Г. Звя ру га. Па мер ка-
ван ні гіс то ры ка, Швед ская га ра бы ла зас на ва на 
ў ся рэ дзі не Х ст., Му ра вель нік і Зам чы шча на 
мя жы X–XI стст. [33, с. 20]. Та паг ра фія го ра да, 
па пог ляд дас лед чы ка, кан чат ко ва сфар мі ра ва-
ла ся ў ся рэ дзі не XII ст. і ўклю ча ла ў ся бе дзя дзі-
нец (Швед ская га ра), ва коль ны го рад (Зам чы-
шча), неў ма ца ва ныя па ся лен ні.

Та кім чы нам, ана ліз прац па пра бле ме гіс-
та рыч най та паг ра фіі ста ра жыт на рус кіх га ра-
доў Ус ход няй Бе ла ру сі даз во ліў пра са чыць 
ўплыў аса біс та га во пы ту дас лед чы ка ў вы ву-
чэн ні го ра да на фар мі ра ван не яго ўяў лен-
няў. Так, мэ таз год на адзна чыць, што ас ноў ны 
змест і вы ні кі дас ле да ван няў І.А. Мар за-
лю ка (у Ма гі лё ве), А.А. Ма куш ні ка ва (у Го ме лі), 
А.А. Мя цельс ка га (у Кры ча ве) ад люс троў ва лі ў 
іх на ву ко вых па бу до вах цэ лас ную кар ці ну ўзнік-
нен ня і раз віц ця га рад ско га па ся лен ня, ук лю-
ча ю чы ў яе ар хе а ла гіч ныя ма тэ ры я лы (фак-
та ла гіч ны ба зіс) з роз ных струк тур ных час так 
го ра да. Вы ні кі ар хе а ла гіч ных ра бот І.А. Мар-
за лю ка даз во лі лі яму па-но ва му паг ля дзець 
на ге не зіс Ма гі лё ва. Дзя ку ю чы шы ро ка му ахо-
пу рас ко пач ны мі ра бо та мі тэ ры то рыі ста ра жыт-
на га Го ме ля А.А. Ма куш ні каў да ка заў дум ку аб 
фар мі ра ван ні скла да най та паг ра фіч най струк-
ту ры Го ме ля пад час яго ўзнік нен ня. Уліч ва ю чы 
выс но вы Г.В. Шты ха ва і М.А. Тка чо ва, па шы-
ра ю чы іх но вы мі да ны мі, А.А. Мя цельс кі рас-
крыў пра цэс цэ лас на га за ра джэн ня і раз віц ця 
та паг ра фіч най пра сто ры ста ра жыт на га Кры-
ча ва. Вы ва ды М.А. Тка чо ва, А.А. Ма куш ні ка ва, 
А.А. Мя цельс ка га аб склад ван ні Ча чэр ска і Пру-
поя, якія да ты чы лі ся іх са цы яль най сут нас ці, 
бы лі сфар му ля ва ны навукоўцамі на ас но ве 
аб ме жа ва ных па ме раў рас ко паў і та му пат ра бу-
юць свай го ўдак лад нен ня і пры цяг нен ня но вых 
да ных для іх до каз нас ці. Свай го пац вяр джэн ня 
ча кае дум ка аб іс на ван ні па са да Рэ чы цы ў 
XII ст.

Польс кія дас ле да ван ні 1925, 1931–1932, 
1937–1939 гг. іні цы я ва лі ар хе а ла гіч нае вы ву-
чэн не Ваў ка выс ка і Грод на і паў плы ва лі на 
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да лей шыя гіс та ры яг ра фіч ныя тра ды цыі но вых  
школ. Ар хе а ла гіч ныя рас коп кі польс кіх гіс то-
ры каў дапамаглі рас пра цаваць аль тэр на тыў-
ныя вер сіі аб уз нік нен ні Грод на са вец кі мі і пост- 
 са вец кі мі на ву коў ца мі. Ацэнь ва ю чы стан ар хе-
а ла гіч на га вы ву чэн ня На ваг руд ка, мож на 
адзна чыць, што най больш знач най з’явай ста-
лі ра бо ты Ф.Д. Гу рэ віч, якія даз во лі лі ёй выз на-
чыць спе цы фі ку ста наў лен ня го ра да ў су вя зі яго 
ўтва раль ных па ся лен няў. Знач ная ро ля ў вы ву-
чэн ні пы тан няў гіс та рыч най та паг ра фіі па ня-
мон скіх га ра доў Бе ла ру сі (Ваў ка выск, Сло нім, 
Грод на) на ле жа ла Я.Г. Звя ру гу, які адзін з пер-
шых уз няў пра бле му вы яў лен ня га рад скіх ар га-
ніз маў унут ры асоб на га рэ гі ё на. Нараўне са 
знач ны мі гіс та ры яг ра фіч ны мі тра ды цы я мі ар хе-
а ла гіч ных дас ле да ван няў Грод на, На ваг руд ка 
і Ваў ка выс ка для гіс та рыч най на ву кі Бе ла ру сі 
ха рак тэр най бы ла ад сут насць ус той лі вых уяў-
лен няў па пра бле ме ўзнік нен ня Ту рый ска і Здзі-
та ва, што бы ло вык лі ка на ніз кай ін тэн сіў нас цю 
іх ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня.
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Summary

The article deals with the analyses of archaeologi-
cal researches on the problem of historical topography 
of ancient cities in East Belarus and Belorussian Pone-
manje. It is underlined that the researcher’s experience 
in studying of city settlement exerts influence on forma-
tion of his scientific views. Also the article investigates 
the features of archaeologists’ disclosing of scientific pic-
tures of cities’ folding and development according to the 
specificity topographic and planning settlement’s struc-
tures. The author estimates the main achievements of 
domestic scientists, highlights the merit of FD Gurevich 
and focuses on issues that require further study.
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